Regler för

Breeders Trophy 4-åriga hästar

Gren

Fälttävlan

Tid

2022

Arrangör

SWB tillsammans med Gärds Ryttarförening

Startberättigade

Breeders Trophy-anslutna svenskfödda 4-åriga hästar samt 5åriga fölston, grundregistrerade i SWB på gröna, vita eller gula
papper.
Före finalstart får ett år äldre fölston inte ha startat i högre klass
(enligt TR) än den nivå som gäller den årgång de ska starta final i.
Ston som kastat sitt föl äger inte rätt att delta som fölsto.
För information angående Breeders Trophy-anslutning, se SWB
Equestrian Weeks hemsida.

Deltagarbevis

Deltagarbevis löses via Tävlingsdatabasen (TDB) enligt något av
följande alternativ:
Alternativ 1
Löses innan första kvalstart.
Avgift: 920 kr inkl. moms
För hästar kvalade före reglernas publicering kan kval lösas för
920 kr i efterhand men ska då avgift lösas före 15 juni.
Alternativ 2
Löses efter att samtliga kval är uppnådda. Resultat får då
tillgodoräknas från 1 april.
Avgift: 3000 kr inkl. moms

Utrustning
Kvalperiod
Tävlingsplatser

Stimulansston (ej selektionsston) erhåller gratis deltagarbevis och
anmäls till separat lista i TDB.
Enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR).
1 april – 2 oktober
Final
Vecka 41 på Gärds.

Kval

Kval till final kan ske antingen via SWBs Ridhästtest i
kombination med terränghoppning 90 cm eller endast via
tävling. Det är tillåtet att delta i båda.
Kval via SWBs Ridhästtest för 4-åriga hästar + terrängmoment
på tävling (2 delar)
Del 1. Häst som uppnått ett genomsnittligt hoppbetyg på 7,5
samt inte har något enskilt delbetyg lägre än 7 i kombination med
är kvalad till final. Det genomsnittliga hoppbetyget är de båda
hoppbetygen delat med delat med två. Hoppningen ska ske
uppsuttet.
För information om SWBs ridhästtest se swb.org.
Del 2 (kval i kombination med del 1.) Häst som genomfört
H90TH, terränghoppning utan hinderfel.
Kval via tävling (två alternativ)
Alternativ 1. Häst som genomfört UH90 eller H90 utan hinderfel i
terrängmomentet.
Alternativ 2. Häst som genomfört en felfri 0.90 hoppning i
kombination med en H90TH, terränghoppning utan hinderfel.
Ryttare och häst kvalar var för sig.
Observera att 4-åriga hästar enligt TR får starta TH från 1 april och
H90 från 1 augusti.

Kval i utlandet

Häst kan kvala utomlands. Deltagarbevis ska vara löst innan
kvalstart och kvaltävlingen ska motsvara svårighetsgraden enligt
ovan. Resultatet ska styrkas av det aktuella landets
ridsportorganisation.
Vid eventuellt kval utomlands kontakta SWB 046-646 50 eller
info@swb.org

Anmälan till kval via
Ridhästtest

Anmälan till SWBs Ridhästtest sker till respektive arrangör.

Final

Finalens genomförande
Ett domarkollegium dömer dressyrmomentet, hopp- och
terrängmomentet. Samtliga moment genomförs i en följd. Lottad
startordning.

Dressyr
Dressyren rids på ca 20x60 m bana, två ekipage på banan
samtidigt. Ekipagen visas enligt visningsprogram med uppläsare.
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en
betygsskala, 0–10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt,
trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett
sammanfattande betyg ges.
Banhoppning
Hindermått 0,95 m, tempo 300 m/min. 5 hinder, 6 språng.
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en
betygsskala, 1–10, där tiondelar får användas. Hästarnas
hoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande
betyg ges.
Poängavdrag, hoppmoment:
Nedslag -0,5 poäng
Första olydnad -0,5,
Andra olydnad -1,
Andra olydnad på samma hinder -2
Tredje olydnad medför uteslutning
Fall medför uteslutning
Terrängprov, förkortad bana 6 språng som avslutas med en
galoppsträcka på ca 200 m.
Hindermått 0,90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas
igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer
gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1–10, där
tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt
ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges.
Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella
avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20.
Avdrag:
Första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5,
Andra olydnad -1,
Andra olydnad på samma hinder -2
Tredje olydnad medför uteslutning
Fall medför uteslutning
Poängsammanräkning:
Dressyr (max 10 poäng) +
hoppning (max 10 poäng) +
terräng (max 20 poäng) +
= Totalpoäng max 40 poäng

Segrare blir den häst som fått högst totalpoäng. Vid lika poäng
ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör
banhoppningspoängen.
Visning av bana

Det kommer att ges möjlighet till visning av banan uppsuttet i
skritt.

Anmälan till final

Sker enligt proposition via Tävlingsdatabasen (TDB).

Godkänd av SWB

2022-06-03

Godkänd av SvRF

2022-06-03

Frågor

SWB 046 – 646 50, info@swb.org

Datum för publicering

2022-06-03

Tvist om regler

Nationell samordnare (gren)

Förbehåll

Aktuella restriktioner kommer att följas, vilket innebär att
SWB/Svenska Ridsportförbundet kan komma att ändra reglerna
med kort varsel.

